


OVER VILLATENT

OVER CHÂTEAU DE 
L’EPERVIÈRE 

Bij Villatent nemen we jouw 
vakantieplezier zeer serieus! 
Wij bieden de charme van 
kamperen en de luxe van 
thuis. Wij zorgen ervoor dat  
er op je vakantielocatie een 
compleet ingerichte Villatent  
klaarstaat die van werkelijk 
alle gemakken voorzien is. 
Eigen badkamer? Ook dat is 
gewoon mogelijk. Zo zorgen 
wij ervoor dat jij direct kan 
genieten van je welverdiende 
vakantie.

Château de l ’Epervière is een 
prachtige 5-sterren kasteelcamping.  
De camping is gebouwd rondom 
een 16-eeuws kasteel in Zuid-
Bourgondië. De omgeving is 
omringd door uitgestrekte  
wijngaarden, pittoreske dorpjes en 
historische steden. De camping is 
rondom een grote vijver 
opgebouwd. De Villatenten staan 
op een prachtige locatie tussen het 
kasteel en de vijver. Het animatie-
team staat klaar om de kinderen 
een onvergetelijke vakantie te 
bezorgen!

“Top locatie in de Provence. Genoeg ruimte rond de 

tent. Niet te grootschalig. Alles dichtbij!”

“Mooi plekje op de camping met uitzicht op het 

Château.’ ’
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3,2,1, HET IS TIJD 
VOOR VAKANTIE...

Omdat we je het zo makkelijk mogelijk willen 
maken en we vooral willen dat jij 100% uitgerust 
terugkomt van je vakantie, hebben wij alvast wat 
speurwerk voor je verricht. Wat je alleen nog te 
doen staat? Deze virtuele gids op je telefoon of 

desktop downloaden en ervoor zorgen dat je 
hem gedurende je vakantie overal bij de hand 
hebt. Naast handige weetjes zoals het dichts-
bijzijnde tankstation of de lokale supermarkt, 

helpen we je ook graag een handje als het gaat 
om de leukste steden die je kunt bezoeken.

Liever een keer uit eten?
Blader snel verder, want de lekkerste 
restaurants staan voor je op een rij.

Voor nu wensen wij je alvast heel veel 
inpakplezier en laat het glamping 

avontuur beginnen.



De volwassenen kunnen op 
camping de l ’Epervière genieten 
van het ruime aanbod aan 
faciliteiten. In het vernieuwde 
restaurant kun je bijvoorbeeld 
genieten van de heerlijke 
Bourgondische gerechten. 
In combinatie met een van de 
lekkere wijnen kun je hier een 
gezellige avond beleven. 
Liever een avondje op het terras 
van jullie Villatent? Maak dan de 
lekkerste gerechten op de 
barbeque. Eet smakelijk!

VOOR DE  
KLEINTJES 

Château de l ’Epervière is 
ideaal voor het gehele gezin. 
De multisport area biedt de 
mogelijkheid voor verschillende 
sporten, zoals voetbal, basketbal 
en handbal. Spetter en duik 
maar raak in het binnen- 
en buitenzwembad! In het 
hoogseizoen worden er sport- en 
spelactiviteiten georganiseerd 
door het animatieteam. Daarnaast 
kunnen de kinderen maar liefst 
zes keer per week spelen en 
knutselen in kidsclub. Wie maakt 
het mooistje werkje?

BROODVERKOOP

ANIMATIE & MINICLUB

BUITENZWEMBAD

PEUTERBAD

OVERDEKT ZWEMBAD

VISMOGELIJKHEID

HOND TOEGESTAAN

SPEELTUIN 

WINKELTJE

TAFELTENNIS

JEU DE BOULES

FIETSVERHUUR

MULTISPORT AREA

VOOR DE GROTE 
GENIETERS

Op de Camping 



IN DE BUURT  
Dit plaatsje is gelegen op de 
kruising van Romeinse wegen en 
talkrijke waterlopen. Het uitgraven 
van Canal de Bourgogne en het 
Kanaal van de Rhône heeft gezorgd 
voor de ontwikkeling van de handel 
over het water. Een bezoekje aan de 
markt kan zeker niet ontbreken. Op 
vrijdag en zondag kun je lekker 
struinen langs alle leuke kraampjes.

Er zijn in de omgeving genoeg leuke 
marktjes te bezoeken. Wij hebben er 
vast een aantal voor jou op een rijtje 
gezet. Heel veel plezier! 
Op maandag: Louhans 
Op dinsdag: Cuisery 
Op woensdag: Chalon-sur-Saone 
Op donderdag: Gigny sur Saone  
   (avondmarkt). 
Op vrijdag: Sennecey le Grand  
Op zaterdag: Tournus
Op zondag: Chapaize 

CHALON-SUR-SAÔNE LOKALE MARKTJES

ACROGIVRY, GIVRY

LES GROTTES DE 
BLANOT

De grotten van Blanot werden 
ontdekt in 1739. De indruk-
wekkende grottentour vindt plaats 
in een ruimte van 50 meter lang, 
tot wel 80 meter diep! Bekijk met 
het hele gezin de prachtige 
druipstenen en vleermuiskolonies, 
die kenmerkend zijn voor deze 
grot.

Adres: Blanot, 71250, Frankrijk

35 km vanaf camping  
Château de l ’Epervière

Tijd voor wat avontuur? Slinger dan 
door de bomen van Parc Acrogivry! 
Met maar liefst 30 klimroutes  
bezoek je een van de grootste 
boomklimparken van Frankrijk! Parc  
Acrogivry is geschikt voor iedereen. 
Van de makkelijke groene route 
voor beginners tot de zeer 
moeilijke route zwart voor 
gevorderen. Zo is het klimbos 
toegankelijk voor jong en oud.
Durf jij het aan?

Adres: D104, 71640 Givry

27 km vanaf camping  
Château de l ’Epervière

TIP: 
OP DE CAMPING GELDT VOOR DE MANNEN:
LOSSE ZWEMSHORTS ZIJN VERBODEN 

HANDIG OM TE 
WETEN:
SUPERMARKT: 
Adres: Avenue du Clos Mouron - 
ZA de la Grande Condemine.  
11 km vanaf de camping

ZIEKENHUIS: 
Adres: 240 Avenue de Saint-Lambert
12,6 km vanaf de camping 

PINAUTOMAAT: 
Adres: 51 Avenue du 4 Septembre 
1944
7,5 km vanaf de camping 

TANKSTATION: 
Adres: 71240 Sennecey-le-Grand, 
9 km vanaf de camping



  

* Twee slaapkamers
* Tweepersoonsbed
* Stapelbed 
* Slaapbank

5 x 5 m
5 personen

LUXE ONZE TENTEN 

Elke Villatent is voorzien van 
een keuken met koelkast, 

Nespresso, 
Outdoorchef BBQ, 

steigerhouten meubels 
en een hangmat. 

Kijk voor een complete 
inventarislijst op: 

www.villatent.nl/villa
-tenten

Op camping Château de 
l ’Epervière vind je onze 
prachtig luxe Villatent. 

Dit is een mooie safaritent 
voor maximaal 5 personen.

Handdoeken, 
theedoeken en 

bedlinnen zijn helaas 
niet inbegrepen.



Wat maakt jouw vakantie nou écht tot een glampingvakantie? 
Deel jouw unieke glampingmoment met de hashtag #villatent 

op Instagram of Facebook. 

Volg @villatent ook direct en blijf zo op de hoogte van alle 
ontwikkelingen en inspiratie op glampinggebied.

Wij staan voor je klaar!
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